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Příloha I 

- 

Příkazy pro ovládání zdroje napětí 

 
SUPPLY:AMPLITUDE  

Syntaxe: SUPL:AMPL <amplitude> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadovaného napětí na výstupu zdroje. 

Poznámka: <amplitude> může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <0;12.0> V 

MIN: Nastavení amplitudy na 0 V 

MAX: Nastavení amplitudy na 12 V 

DEF: Nastavení amplitudy na 0 V 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <0;12.0>  V 

 

SUPPLY:AMPLITUDE?  

Syntaxe: SUPL:AMPL? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného napětí na výstupu zdroje 

 

SUPPLY:OUTPUT  

Syntaxe: SUPL:OUT <output> 

Účel funkce: Slouží k povolení/zakázání výstupu zdroje. 

Poznámka: < output > může nabývat těchto hodnot: 

ON: Zapnutí přístroje 

OFF: Vypnutí přístroje 

 

SUPPLY:OUTPUT?  

Syntaxe: SUPL:OUT? 

Účel funkce: Slouží k zjištění, zda je přístroj vypnutý nebo zapnutý. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

ON – přístroj je zapnutý 

OFF – Přístroj je vypnutý 

 

SUPPLY:MODE  

Syntaxe: SUPL:MODE <mode> 

Účel funkce: Slouží k výběru módu zdroje. 

Poznámka: <mode > může nabývat těchto hodnot: 

NORM: DC napětí na výstupu 

SWP: Napěťová rampa na výstupu 

 

SUPPLY:MODE?  

Syntaxe: SUPL:MODE? 

Účel funkce: Slouží k výběru módu zdroje. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

NORM - DC napětí na výstupu 

SWP - Napěťová rampa na výstupu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPPLY:SWEEP  

Syntaxe: SUPL:SWP <USTART;UFINISH;USTEP;TSTEP> 

Účel funkce: Slouží k nastavení napěťové rampy. 

Poznámka: <USTART,UFINISH,USTEP,TDELAY> může nabývat těchto hodnot: 

USTART: Počáteční napětí <0;12,0>V 

UFINISH: Koncové napětí<0;12,0>V 

USTEP: Velikost kroku<0,1;12,0>V 

TSTEP: Časové zpoždění mezi jednotlivými kroky<1ms;2s> 

 

SUPPLY:SWEEP?  

Syntaxe: SUPL:SWP? 

Účel funkce: Vrátí aktuální nastavení napěťové rampy. 

Poznámka: Výstup je ve tvaru: <USTART;UFINISH;USTEP;TSTEP> může 

nabývat těchto hodnot: 

USTART: Počáteční napětí 

UFINISH: Koncové napětí 

USTEP: Velikost kroku 

TSTEP: Časové zpoždění mezi jednotlivými kroky 

 



 

 

Příloha II 

- 

Příkazy pro ovládání funkčního generátoru 

 
SOURCE:FUNCTION:SHAPE  

Syntaxe: SOUR:FUNC:SHAP <shape> 

Účel funkce: Slouží k nastavení typu generovaného signálu. 

Poznámka: <shape> může nabývat hodnot: 

SIN: sinusový průběh 

SQU: obdélníkový průběh 

TRI: trojúhelníkový průběh 

SAW: pilovitý průběh 

 

SUPPLY:SHAPE?  

Syntaxe: SOUR:SHAP? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného typu generovaného signálu. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

SIN: sinusový průběh 

SQU: obdélníkový průběh 

TRI: trojúhelníkový průběh 

SAW: pilovitý průběh 

 

SOURCE:AMPLITUDE  

Syntaxe: SOUR:AMPL <amplitude> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadované amplitudy signálu. 

Poznámka: <amplitude> může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <0.0;10.0> V 

MIN: Nastavení amplitudy na 1 V 

MAX: Nastavení amplitudy na 10 V 

DEF: Nastavení amplitudy na 5 V 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <0.0;10.0> V 

 

SOURCE:AMPLITUDE?  

Syntaxe: SOUR:AMPL? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené amplitudy signálu. 

 

SOURCE:VOLTAGE:OFFSET  

Syntaxe: SOUR:VOLT:OFFS <offset> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadovaného DC offsetu signálu. 

Poznámka: <offset> může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <-5.0;5.0> V 

MIN: Nastavení offsetu na -5 V 

MAX: Nastavení offsetu na 5 V 

DEF: Nastavení offsetu na 0 V 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <-5.0;5.0> V 

 

SOURCE: VOLTAGE:OFFSET?  

Syntaxe: SOUR: VOLT:OFFS? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené amplitudy signálu. 

 



 

 

 

SOURCE:FREQUENCY  

Syntaxe: SOUR:FREQ <frequency> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadované frekvence signálu. 

Poznámka: <frequency> může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <1;100.0> Hz 

MIN: Nastavení frekvence na 1 Hz 

MAX: Nastavení frekvence na 100 Hz 

DEF: Nastavení frekvence na 5 Hz 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <1;100.0> Hz 

 

SOURCE: FREQUENCY?  

Syntaxe: SOUR: FREQ? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené frekvence signálu. 

 

SOURCE:MODE  

Syntaxe: SOUR:MODE <mode> 

Účel funkce: Slouží k nastavení módu výstupu generátoru. 

Poznámka: <mode> může nabývat hodnot: 

NORM: Normální mód 

SWP: Postupné zvyšování frekvence 

 

SOURCE: MODE?  

Syntaxe: SOUR: MODE? 

Účel funkce: Slouží k zjištění módu výstupu generátoru. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

NORM - Normální mód 

SWP - Postupné zvyšování frekvence 

 

SOURCE:SWEEP  

Syntaxe: SOUR:SWP <FSTART,FFINISH,FSTEP,TSTEP> 

Účel funkce: Slouží k nastavení napěťové rampy. 

Poznámka: <FSTART,FFINISH,FSTEP,FDELAY>může nabývat těchto hodnot : 

FSTART: Počáteční frekvence<1;100,0> Hz 

FFINISH: Koncové frekvence <1;100,0> Hz 

FSTEP: Velikost kroku<0,1;100,0> Hz 

TSTEP: Časové zpoždění mezi jednotlivými kroky<1ms;1s> 

 

SOURCE:SWEEP?  

Syntaxe: SOUR:SWP? 

Účel funkce: Vrátí aktuální nastavení napěťové rampy. 

Poznámka: Výstup je ve tvaru:<FSTART,FFINISH,FSTEP,TSTEP> 

FSTART: Počáteční frekvence 

FFINISH: Koncové frekvence 

FSTEP: Velikost kroku 

TSTEP: Časové zpoždění mezi jednotlivými kroky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SOURCE:FUNCTION:SQUARE:DCYCLE  

Syntaxe: SOUR:FUNC:SQU:DCYC <percent> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadované střídy obdélníkového signálu. 

Poznámka: < percent > může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <20.0;80.0> 

MIN: Nastavení amplitudy na 20 

MAX: Nastavení amplitudy na 80 

DEF: Nastavení amplitudy na 50 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <20.0;80.0>  

 

SOURCE:FUNCTION:SQUARE:DCYCLE?  

Syntaxe: SOUR:FUNC:SQU:DCYC? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené střídy obdélníkového signálu. 

 

SOURCE:FUNCTION:NOISE:AMPLITUDE  

Syntaxe: SOUR:FUNC:NOIS:AMPL <amplitude> 

Účel funkce: Slouží k nastavení požadované amplitudy rušení. 

Poznámka: <amplitude>může nabývat hodnot: 

Reálné číslo z intervalu <0.01;2.0> V 

MIN: Nastavení amplitudy na 0.1 V 

MAX: Nastavení amplitudy na 2.0 V 

DEF: Nastavení amplitudy na 0.01 V 

RAND: Vybere náhodně číslo z intervalu <0.01;2.0> V 

 

SOURCE:FUNCTION:NOISE:AMPLITUDE?  

Syntaxe: SOUR:FUNC:NOIS:AMPL? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené amplitudy rušení. 

 

SOURCE:FUNCTION:NOISE  

Syntaxe: SOUR:FUNC:NOIS <noise> 

Účel funkce: Slouží k přidání šumu ke generovanému signálu. 

Poznámka: <noise>může nabývat hodnot: 

ON: Je přidán k signálu šum. 

OFF: Není přidán k signálu šum. 

 

SOURCE:FUNCTION:NOISE?  

Syntaxe: SOUR:FUNC:NOIS? 

Účel funkce: Slouží k zjištění, zda je k signálu přidán šum. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

OFF - Není přidán k signálu šum. 

ON - Je přidán k signálu šum. 

 



 

 

Příloha III 

- 

Příkazy pro ovládání digitálního multimetru 

 
MULTIMETER:SOURCE  

Syntaxe: METR:SOUR <source> 

Účel funkce: Slouží k nastavení zdroje signálu k měření. 

Poznámka: <source>může nabývat hodnot: 

FG: nastaví generátor funkcí jako zdroj měřeného signálu  

PS: nastaví zdroj napětí jako zdroj měřeného signálu 

 

MULTIMETER: SOURCE?  

Syntaxe: METR: SOUR? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného zdroje signálu k měření. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

FG - Je nastaven generátor funkcí jako zdroj měřeného 

signálu. 

PS - Je nastaven zdroj napětí jako zdroj měřeného signálu. 

 

MULTIMETER:READ?  

Syntaxe: METR:READ? 

Účel funkce: Slouží přečtení změřené hodnoty multimetrem. 

 

MULTIMETER:MEASURE?  

Syntaxe: METR:MEAS? 

Účel funkce: Slouží přečtení změřené hodnoty multimetrem.  

 

MULTIMETER:FUNCTION  

2Syntaxe: METR:FUNC <function> 

Účel funkce: Slouží k nastavení typu měření. 

Poznámka: < function >může nabývat hodnot : 

UMIN: minimální hodnota napětí 

UMAX: maximální hodnota napětí  

URMS: efektivní hodnota napětí 

UDC: stejnosměrné napětí 

UAC: střídavé napětí 

FREQ: frekvence 

 

MULTIMETER:FUNCTION?  

Syntaxe: METR:FUNC? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného typu měření. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

UMIN - minimální hodnota napětí 

UMAX - maximální hodnota napětí 

URMS - efektivní hodnota napětí 

UDC - stejnosměrné napětí 

UAC - střídavé napětí 

FREQ - frekvence 

 

 



 

 

 

 

MULTIMETER:VOLTAGE:RANGE  

Syntaxe: METR:VOLT:RANG <range> 

Účel funkce: Slouží k nastavení napěťového rozsahu měření. 

Poznámka: < range >může nabývat hodnot: 

 1 V 

2 V 

20 V 

DEF: 20 V 

 

MULTIMETER:VOLTAGE:RANGE?  

Syntaxe: METR:VOLT:RANG? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného napěťového rozsahu měření. 



 

 

Příloha IV 

- 

Příkazy pro ovládání osciloskopu 
OSCILLOSCOPE:SOURCE  

Syntaxe: OSCI:SOUR <source> 

Účel funkce: Slouží k nastavení zdroje signálu k měření. 

Poznámka: <source>může nabývat hodnot: 

FG: nastaví generátor funkcí jako zdroj měřeného signálu  

PS: nastaví zdroj napětí jako zdroj měřeného signálu 

 

OSCILLOSCOPE: SOURCE?  

Syntaxe: OSCI: SOUR? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného zdroje signálu k měření. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

FG: nastaví generátor funkcí jako zdroj měřeného signálu  

PS: nastaví zdroj napětí jako zdroj měřeného signálu 

 

OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:RANGE  

Syntaxe: OSCI:VOLT:RANG <range> 

Účel funkce: Slouží k nastavení napěťového rozsahu na vstupu 

osciloskopu. 

Poznámka: < range >může nabývat hodnot : 

0,1 V/dílek 

0,5 V/dílek 

1 V/dílek 

2 V/dílek 

5 V/dílek 

10 V/dílek 

 

OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:RANGE?  

Syntaxe: OSCI:VOLT:RANG? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného napěťového rozsahu na vstupu. 

 

OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:OFFSET  

Syntaxe: OSCI:VOLT:OFFS <offset> 

Účel funkce: Slouží k nastavení DC offsetu. 

Poznámka: < offset>může nabývat hodnot : 

Reálné číslo z intervalu <-5.0;5.0> V 

 

OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:OFFSET?  

Syntaxe: OSCI:VOLT:OFFS? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného DC offsetu. 

 

OSCILLOSCOPE:MODE  

Syntaxe: OSCI:MODE <mode> 

Účel funkce: Slouží k nastavení módu měření. 

Poznámka: < range >může nabývat hodnot : 

CONT: Kontinuální měření. 

SINGL: Jednorázové měření. 

 



 

 

OSCILLOSCOPE:MODE?  

Syntaxe: OSCI:MODE? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného módu měření. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

CONT - Kontinuální měření. 

SINGL - Jednorázové měření. 

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER  

Syntaxe: OSCI:TRIG <trigger> 

Účel funkce: Slouží k nastavení režimu triggru. 

Poznámka: < trigger >může nabývat hodnot : 

AUTO 

NORM 

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER?  

Syntaxe: OSCI: TRIG? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného režimu triggru. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

AUTO  

NORM  

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER:VALUE  

Syntaxe: OSCI:TRIG:VALU <value> 

Účel funkce: Slouží k nastavení triggeru. 

Poznámka: < value >může nabývat hodnot : 

Reálné číslo z intervalu <-5.0;5.0> V 

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER:VALUE?  

Syntaxe: OSCI: TRIG:VALU? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastaveného triggeru. 

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER:SLOPE  

Syntaxe: OSCI:TRIG:SLOP <slope> 

Účel funkce: Slouží k nastavení hrany triggeru. 

Poznámka: < slope >může nabývat hodnot: 

FALL: Klesající hrana signálu. 

RISE: Vzrůstající hrana signálu. 

 

OSCILLOSCOPE:TRIGGER:SLOPE?  

Syntaxe: OSCI: TRIG:SLOP? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené hrany triggeru. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

FALL - Klesající hrana signálu. 

RISE - Vzrůstající hrana signálu. 

 

OSCILLOSCOPE:TIMEDOMAIN  

Syntaxe: OSCI: TIME <timedomain> 

Účel funkce: Slouží k nastavení časové základny. 

Poznámka: < timedomain >může nabývat hodnot : 

200 ms/dílek 

100 ms/dílek 

20 ms/dílek 

 



 

 

 

OSCILLOSCOPE:TIMEDOMAIN?  

Syntaxe: OSCI: TIME? 

Účel funkce: Slouží k zjištění nastavené časové základny. 

 

OSCILLOSCOPE:RUN  

Syntaxe: OSCI: RUN 

Účel funkce: Slouží ke spuštění měření při jednorázovém módu. 

 

OSCILLOSCOPE:RUN  

Syntaxe: OSCI: RUN 

Účel funkce: Slouží ke spuštění měření při jednorázovém módu. 

 

OSCILLOSCOPE:READ?  

Syntaxe: OSCI:READ? 

Účel funkce: Slouží přečtení změřených dat. 

 

OSCILLOSCOPE:MEASURE?  

Syntaxe: OSCI:MEAS? 

Účel funkce: Slouží přečtení změřených dat. 



 

 

Příloha V 

- 

SCPI příkazy 

 
SYSTÉM:HELP?  

Syntaxe: SYST:HELP? 

Účel funkce: Vrátí výpis všech přístrojem podporovaných funkcí. 

 

SYSTÉM:VERSION?  

Syntaxe: SYST:VERS? 

Účel funkce: Vrátí verzi přístroje ve tvaru YYYY.V, kde YYYY je rok a 

V je číslo verze. 

 

FORMAT:SREGISTER  

Syntaxe: FORM:SREG <format> 

Účel funkce: Nastaví formát status registrů. 

Poznámka: Platné hodnoty pro <format> jsou: 

ASC: Data jsou přenášená v ASCII formátu. 

HEX: Data jsou přenášená v hexa formátu. 

 

FORMAT:SREGISTER?  

Syntaxe: FORM:SREG? 

Účel funkce: Zjistí formát status registrů. 

Poznámka: Vrací hodnoty: 

ASC - Data jsou přenášená v ASCII formátu. 

HEX - Data jsou přenášená v hexa formátu. 

 

STATUS:QUESTIONABLE:ENABLE  

Syntaxe: STAT:QUES:ENAB <maska> 

Účel funkce: Tato funkce slouží k nastavení masky registrů. 

Poznámka: <maska> může nabývat hodnot 0 až 65535. 

 

STATUS: QUESTIONABLE:ENABLE?  

Syntaxe: STAT:QUES:ENAB? 

Účel funkce: Tato funkce slouží k zjištění nastavené masky registru. 

 

STATUS:PRESET  

Syntaxe: STAT:PRES 

Účel funkce: Pomocí této funkce se provede reset všech registrů včetně 

jejich masek. 

Poznámka: Tyto registry nejsou u simulovaných přístrojů skutečně 

realizovány.  

 

STATUS: QUESTIONABLE:EVENT?  

Syntaxe: STAT:QUES:EVEN? 

Účel funkce: Slouží k zjištění obsahu registru. 

Poznámka: Tento registr není u simulovaných přístrojů skutečně 

realizován. Funkce vždy navrátí hodnotu 0. 

 



 

 

 

 

STATUS: QUESTIONABLE:CONDITION?  

Syntaxe: STAT:QUES:COND? 

Účel funkce: Slouží k zjištění obsahu registru. 

Poznámka: Tento registr není u simulovaných přístrojů skutečně 

realizován. Funkce vždy navrátí hodnotu 0. 

 

STATUS:OPERATION:ENABLE  

Syntaxe: STAT:OPER:ENAB <maska> 

Účel funkce: Tato funkce slouží k nastavení masky registrů. 

Poznámka: <maska> může nabývat hodnot 0 až 65535. 

 

STATUS:OPERATION:ENABLE?  

Syntaxe: STAT:OPER:ENAB? 

Účel funkce: Tato funkce slouží k zjištění nastavené masky registru. 

 

STATUS:OPERATION:EVENT?  

Syntaxe: STAT:OPER:EVEN? 

Účel funkce: Slouží k zjištění obsahu registru 

Poznámka: Tento registr není u simulovaných přístrojů skutečně 

realizován. Funkce vždy navrátí hodnotu 0. 

 

STATUS:OPERATION:CONDITION?  

Syntaxe: STAT:OPER:COND? 

Účel funkce: Slouží k zjištění obsahu registru 

Poznámka: Tento registr není u simulovaných přístrojů skutečně 

realizován. Funkce vždy navrátí hodnotu 0. 

 

SYSTÉM:ERROR:NEXT?  

Syntaxe: SYST:ERR:NEXT? 

Účel funkce: Pomocí této funkce se vrátí první prvek z fronty chyb a 

odstraní se z ní. 



 

 

Příloha VI 

–  

IEEE 488.2 příkazy 

 
*CLS  

Syntaxe: *CLS 

Účel funkce: Slouží k resetování všech registrů a zásobníku chyb. 

 

*ESE  

Syntaxe: *ESE<maska> 

Účel funkce: Nastavení masky pro ESR registr.  

Poznámka: <maska> musí být celé číslo v rozmezí 0 až 255. 

 

*ESE?  

Syntaxe: *ESE? 

Účel funkce: Vrátí nastavení masky pro ESR registr. 

 

*ESR?  

Syntaxe: *ESR? 

Účel funkce: Vrátí obsah ESR registru. 

 

*IDN?  

Syntaxe: *IDN? 

Účel funkce: Funkce ke zjištění informací o přístroji. 

 

*OPC  

Syntaxe: *OPC 

Účel funkce: Funkce k aktivaci hlášení o ukončení operace 

Poznámka: Bez skutečné funkčnosti, pouze rozeznání příkazu.  

 

*OPC?  

Syntaxe: *OPC? 

Účel funkce: Dotaz zda jsou všechny operace ukončeny. 

Poznámka: Bez skutečné funkčnosti, pouze rozeznání příkazu. 

 

*RST  

Syntaxe: *RST 

Účel funkce: Resetování přístroje a nastavení defaultních hodnot. 

 

*SRE  

Syntaxe: * SRE<maska> 

Účel funkce: Nastavení masky pro STB registr. 

Poznámka: <maska> musí být celé číslo v rozmezí 0 až 255. 

 

*SRE?  

Syntaxe: *SRE? 

Účel funkce: Vrátí nastavení masky pro STB registr. 

 

 

 



 

 

*STB?  

Syntaxe: *STB? 

Účel funkce: Vrátí obsah STB registru. 

 

*TST?  

Syntaxe: *TST? 

Účel funkce: Otestování přístroje. 

Poznámka: Bez skutečné funkčnosti, pouze rozeznání příkazu. Vrací 

vždy 0.  

 

*WAI  

Syntaxe: *WAI 

Účel funkce: Čekání na dokončení předchozích operací. 

Poznámka: Bez skutečné funkčnosti, pouze rozeznání příkazu. 

 



 

 

Příloha VII 

– 

Manuál pro ovládání simulátoru 
 

 



 

 

Simulátor zdroje napětí 
Popis čelního panelu 

Na následujícím obrázku je zobrazen čelní panel vytvořeného simulátoru zdroje napětí. 

Čelní panel je pro přehlednost rozdělen do tří částí. V levém kraji obsahuje dva indikátory pro 

zobrazení příkazu, který přístroj přijal jako poslední a v případě, že na tento příkaz existuje 

odpověď, zobrazí se zde také. Také je zde prvek s názvem Error signalizující, zda přijatý příkaz 

byl rozpoznán a zda hodnoty v něm nepřekračují stanovené meze. V další části jsou obsaženy 

prvky pro nastavení amplitudy zdroje napětí a prvky pro nastavení hodnot pro napěťovou 

rampu. Poslední část obsahuje dva ovládací prvky, které slouží k přepínání módu a k zapnutí 

přístroje a jeden indikátor. Tímto indikátorem je znázorněno, zda je k přístroji připojen 

uživatel. Aktuálně nastavené hodnoty jsou zobrazeny na ovládacích prvcích.  

 
Čelní panel simulátoru zdroje napětí 

Seznam prvků čelního panelu a jejich význam 

Název prvku Popis Rozsah hodnot 

Power Slouží k zapnutí, vypnutí přístroje. (ON – přístroj je 

zapnutý, OFF – přístroj je vypnutý) 

ON; OFF 

Mode Slouží k přepnutí módu zdroje napětí. NORM; SWEEP 

OutPut Value Nastavení velikosti výstupního napětí pro normální mód 

přístroje. 

0 V až 12 V 

Start [V] Počáteční napětí pro napěťovou rampu. Nesmí být shodné 

se Stop. 

0 V až 12 V 

Stop[V] Koncové napětí pro napěťovou rampu. Nesmí být shodné 

se Start. 

0 V až 12 V 

Step [V] Velikost změny napětí pro jeden krok napěťové rampy. 0,1 V až 12 V 

Step [ms] Délka trvání jednoho kroku napěťové rampy. 1 ms až 1000 ms 

Response Odpověď odeslaná simulátorem.  

Command Přijatý příkaz.  

Error Signalizace, zda v zásobníku chyb je uloženo chybové 

hlášení. 

 

 



 

 

Přístrojový ovladač pro simulátor zdroje napětí 

Přístrojový ovladač obsahuje následující funkce (VI): 

Název ovladače Příkaz Funkce 

PS_Output SUPPLY:OUTPUT Zapnutí,vypnutí 

PS_Mode SUPPLY:MODE Změna módu 

PS_Amplitude SUPPLY:AMPLITUDE Nastavení amplitudy 

PS_Sweep SUPPLY:SWEEP Nastavení sweep módu 

PS_IdentifiQ *IDN? Identifikace 

PS_Reset *RST Reset 

PS_SytemErrorNextQ SYSTÉM:ERROR:NEXT? Vyčtení poslední chyby 

PS_SystémVersionQ SYSTÉM:VERSION? Vyčtení verze 

PS_SystemHelpQ SYSTÉM:HELP? Help 

PS_TestQ *TST? Test 

 

 

Všechny příkazy podporované tímto přístrojem jsou v příloze č. I, č. V 

a č. VI.



 

 

Simulátor generátoru funkcí 
Popis čelního panelu 

Na obrázku níže je zobrazen čelní panel vytvořeného simulátoru generátoru funkcí. 

Čelní panel je pro přehlednost rozdělen do tří částí. V pravé krajní části jsou indikátory pro 

zobrazení posledně přijatého příkazu a odeslané odpovědi na tento příkaz. Tyto dva indikátory 

jsou doplněny o prvek signalizující (Error), zda je rozpoznám přijatý příkaz a zda hodnoty 

v něm obsažené nepřekračují definované meze. V prostřední části jsou prvky pro nastavení 

většiny hodnot generátoru, jakou jsou amplituda, frekvence a DC offset signálu. Také zde jsou 

prvky k nastavení hodnot pro frekvenční rampu. V poslední části jsou prvky pro výběr typu 

signálu, nastavení střídy (využitelné pouze u signálu s obdélníkovým průběhem) a výběr módu 

generátoru. Tato část také obsahuje prvek povolující přidání šumu a prvek, jímž můžeme 

nastavit velikost šumu. Tato poslední část také obsahuje signalizaci, zda je k přístroji uživatel 

připojen. Na tlačítkách čelního panelu jsou viditelné aktuálně nastavené hodnoty. 

 
Čelní panel simulátoru generátoru funkcí 



 

 

Seznam prvků čelního panelu a jejich význam 

Název prvku Popis Rozsah hodnot 

Shape Výběh typu průběhu výstupního signálu. SIN, TRI, SQU, 

SAW 

Noise Aktivování přičtení šumu k výstupnímu signálu. ON, OFF 

DutyCycle [%] Střída obdélníkového průběhu signálu. 20 % až 80 % 

Noise [V] Amplituda šumu. 0,1 V až 2 V 

Mode Výběr módu generátoru. NORM, SWEEP 

Amplitude [V] Amplituda výstupního signálu. 0 V až 10 V 

Frequency [Hz] Frekvence výstupního signálu. 1 Hz až 100 Hz 

DC Offset [V] Napěťový offset výstupního signálu -5 V až 5 V 

Start [Hz] Počáteční frekvence pro frekvenční rampu. Nesmí být 

shodné se Stop. 

0 Hz až 100 Hz 

Stop [Hz] Koncová frekvence pro frekvenční rampu. Nesmí být 

shodné se Start. 

0 Hz až 100 Hz 

Step [Hz] Velikost změny frekvence pro jeden krok frekvenční 

rampy. 

0 Hz až 100 Hz 

Step [ms] Délka trvání jednoho kroku frekvenční rampy. 1 ms až 1000 ms 

Response Odpověď odeslaná simulátorem.  

Command Přijatý příkaz.  

Error Signalizace, zda v zásobníku chyb je uloženo chybové 

hlášení. 

 

 



 

 

Ovladače simulátoru generátoru funkcí 

Přístrojový ovladač obsahuje následující funkce (VI): 

Název ovladače Příkaz Funkce 

FG_Amplitude SOURCE:AMPLITUDE Nastavení amplitudy 

FG_Mode SOURCE:MODE Nastavení módu 

FG_Shape SOURCE:FUNCTION:SHAPE Výběr typu signálu. 

FG_DutyCycle SOURCE:FUNCTION:SQUARE:DCYCLE Nastavení velikosti 

střídy pro 

obdélníkový signál. 

FG_Frequency SOURCE:FREQUENCY Nastavení frekvence 

pro normální mód 

FG_Noise SOURCE:FUNCTION:NOISE Aktivování šumu. 

FG_NoiseAmplitude SOURCE:FUNCTION:NOISE:AMPLITUDE Nastavení amplitudy 

šumu. 

FG_OffSet SOURCE:VOLTAGE:OFFSET Nastavení velikosti 

DC offsetu 

FG_Sweep SOURCE:SWEEP Nastavení hodnot 

pro sweep mód. 

FG_IdentifiQ *IDN? Identifikace 

FG_Reset *RST Reset 

FG_SytemErrorNextQ SYSTÉM:ERROR:NEXT? Vyčtení poslední 

chyby 

FG_SystémVersionQ SYSTÉM:VERSION? Vyčtení verze 

FG_SystemHelpQ SYSTÉM:HELP? Help 

FG_TestQ *TST? Test 

 

 

Příkazy podporované tímto přístrojem jsou v příloze č. II, č. V a č. VI.



 

 

 Simulátor digitálního multimetru 
Popis čelního panelu 

Na obrázku níže je zobrazen čelní panel digitálního multimetru. Ten je také rozdělen do 

3 částí. V pravé krajní části jsou indikátory pro zobrazení posledně přijatého příkazu a odeslané 

odpovědi na tento příkaz. Tyto dva indikátory jsou doplněny o prvek signalizující, zda je 

rozpoznám přijatý příkaz a zda hodnoty v něm obsažené nepřekračují definované meze. 

V prostřední části je ručičkový indikátor, zobrazující aktuálně změřenou hodnotu. Tento 

ukazatel je doplněn o digitální indikátor, pro jednodušší přečtení změřené hodnoty. V levé části 

jsou ovládací prvky pro digitální multimetr. Nachází se zde tlačítko pro výběr zdroje signálu 

k měření, nabídka pro výběr měřené hodnoty a nabídka pro volbu rozsahu multimetru. Také je 

zde indikátor pro signalizaci toho, zda je k multimetru připojen uživatel. 

Na tlačítkách čelního panelu jsou viditelné aktuálně nastavené hodnoty. 

 
Čelní panel simulátoru digitálního multimetru 

Seznam prvků čelního panelu a jejich význam 

Název prvku Popis Rozsah hodnot 

Signal source Výběr zdroje signálu.  Power Supply (Zdroj napětí), Function 

generator (Generátor funkcí) 

Function Výběr měřené hodnoty. URMS, UDC, UAC, UMIN,  UMAX, 

FREQ 

Range Volba rozsahu. 1 V, 2 V, 20 V 

Response Odpověď odeslaná simulátorem.  

Command Přijatý příkaz.  

Error Signalizace, zda v zásobníku chyb 

je uloženo chybové hlášení. 

 

 

 

 



 

 

Ovladače simulátoru digitálního multimetru 

Přístrojový ovladač obsahuje následující funkce (VI): 

Název ovladače Příkaz Funkce 

DM_Source MULTIMETER:SOURCE Nastavení zdroje signálu. 

DM_Funct MULTIMETER:FUNCTION Výběr měřené veličiny. 

DM_Range MULTIMETER:VOLTAGE:RANGE Volba rozsahu. 

DM_ReadQ MULTIMETER:READ? Vyčtení změřené hodnoty 

DM_IdentifiQ *IDN? Identifikace 

DM_Reset *RST Reset 

DM_SytemErrorNextQ SYSTÉM:ERROR:NEXT? Vyčtení poslední chyby 

DM_SystémVersionQ SYSTÉM:VERSION? Vyčtení verze 

DM_SystemHelpQ SYSTÉM:HELP? Help 

DM_TestQ *TST? Test 

 

 

Příkazy podporované tímto přístrojem jsou v příloze č. III, č. V a č. 

VI.



 

 

 Simulátor osciloskopu 
Popis čelního panelu 

Na obrázku níže je zobrazen čelní panel simulátoru osciloskopu. Čelní panel tohoto 

přístroje je rozdělen jako ostatní do tří částí. V pravé krajní části jsou indikátory pro zobrazení 

posledně přijatého příkazu a odeslané odpovědi a je zde také indikátor pro informaci o tom, zda 

přijatý příkaz byl rozpoznán a zda obsahoval hodnoty, jež jsou v daných mezích. V prostřední 

části je obrazovka osciloskopu s prvky přímo ovlivňujícími zobrazení naměřených hodnot. 

V levé části jsou prvky přímo ovlivňující měření. Je zde možnost přepnutí režimu osciloskopu 

z kontinuálního měření na měření jednorázové. Dále jsou zde prvky nastavující mód triggru a 

jeho vlastnosti. A také je zde indikátor pro signalizaci toho, zda je k osciloskopu připojen 

uživatel. Na tlačítkách čelního panelu jsou viditelné aktuálně nastavené hodnoty. 

 
Čelní panel simulátoru osciloskopu 

 



 

 

Seznam prvků čelního panelu a jejich význam 

Název prvku Popis Rozsah hodnot 

Mode Mód osciloskopu. Kontinuální /single CONT/SING 

Run Spuštění měření pro signle mód 

osciloskopu. 

True/ False 

Trigger Vybrání módu triggru. AUTO/NORM 

Slope Vybrání náběžné nebo sestupné hrany 

triggeru. 

RISING/FALLING 

Trig Value [V] Změna velikosti triggeru. -5 V až 5 V 

Signal Source Zdroj měření. Power supply (zdroj napětí), 

function generator (generátor 

funkcí) 

Range [V] Volba velikosti napěťového rozsahu. 10 V, 5 V, 2 V, 1 V, 0,5 V, 

0,1 V 

Time [ms] Změna velikosti časové konstanty. 200 ms / div, 100 ms / div, 20 

ms / div 

Offset [V] Nastavení napěťového offsetu. -5 V až 5 V 

Response Odpověď odeslaná simulátorem.  

Command Přijatý příkaz.  

Error Signalizace, zda v zásobníku chyb je 

uloženo chybové hlášení. 

 

 



 

 

Ovladače simulátoru osciloskopu 

Přístrojový ovladač obsahuje následující funkce (VI): 

Název ovladače Příkaz Funkce 

OS_Mode OSCILLOSCOPE:MODE Změna módu 

osciloskopu. 

OS_Range OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:RANGE Nastavení napěťového 

rozsahu 

OS_TimeDomain OSCILLOSCOPE:TIMEDOMAIN Nastavení časové osy. 

OS_Trigger OSCILLOSCOPE:TRIGGER Nastavení trigger 

módu. 

OS_TriggerValue OSCILLOSCOPE:TRIGGER:VALUE Nastavení velikosti 

triggru. 

OS_TriggerSlope OSCILLOSCOPE:TRIGGER:SLOPE Nastavení spouštěcí 

hrany triggeru. 

OS_Source OSCILLOSCOPE:SOURCE Výběr zdroje 

měřeného signálu. 

OS_OffSet OSCILLOSCOPE:VOLTAGE:OFFSET Nastavení napěťového 

offsetu. 

OS_Run OSCILLOSCOPE:RUN Spuštění 

jednorázového měření. 

OS_ReadQ OSCILLOSCOPE:READ? Vyčtní změřených dat. 

OS_IdentifiQ *IDN? Identifikace 

OS_Reset *RST Reset 

OS_SytemErrorNextQ SYSTÉM:ERROR:NEXT? Vyčtení poslední 

chyby 

OS_SystémVersionQ SYSTÉM:VERSION? Vyčtení verze 

OS_SystemHelpQ SYSTÉM:HELP? Help 

OS_TestQ *TST? Test 

 

 

Příkazy podporované tímto přístrojem jsou v příloze č. IV, č. V a č. 

VI. 

 


